Közlemény

a kaposvári gumiabroncs feldolgozó üzemről
A Demokratikus Koalíció szerint Szita Károly polgármester gumiabroncsüzemmel
kapcsolatos egyszemélyi döntésével a kaposváriak egészségét kockáztatja.
Szita Károly – a kaposváriak megkérdezése és a közgyűlés felhatalmazása nélkül – gyakran
dönt egy személyben a kaposváriak életét befolyásoló, fontos kérdésekben. A gumiabroncs
hasznosító üzem létesítésével azonban az eddigieknél is súlyosabb és felelőtlenebb döntést
hozott. A kaposváriak egészségét teszi kockára úgy, hogy előzetesen semmilyen
tájékozódásra nem adott lehetőséget. A gyorsaságra, a meg nem nevezett „versenytársakra”
való hivatkozás sem lehet erre mentség.
Kétségtelen, hogy egyszeri, az ingatlan eladásából származó 122 millió forint bevétel,
valamint az 50 munkahely létesítésére, és évi 100 millió forint iparűzési adóbevételre
vonatkozó ígéret vonzó lehet az önkormányzat számára. Ugyanakkor az említett „előnyöket”
szembe kell állítani a kaposváriakat veszélyeztető, „környezeti kockázatokkal”. Ugyanis
ezekből bőven van. Nem beszélve a ma még teljes körűen nem ismert, de feltételesen
megfogalmazott környezeti kockázatokról. A helyi napilap ezekre utaló tájékoztatása nem
helyettesítheti Szita Károly tájékoztatási, konzultációs kötelességét.
A Homatech Recycling Zrt is sajátosan értelmezi a tájékoztatási kötelezettségét, amikor a
Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont Anyag- és
Környezetkémiai Intézetének véleményére „kivonatosan” és egyoldalúan hivatkozik.
Sajnálatos, hogy Szita Károly sem tartotta fontosnak a szakvéleményben leírtak teljes körű
ismertetését a kaposvári és a környékbeli településen lakókkal.
Az egészség- és környezetkárosító hatások elkerülésének egyik alapvető feltétele a
folyamatos üzemmód. Az MTA kutatócsoportjának szakvélemény szerint „káros környezeti
hatások abból származhatnak, ha a beépítésre kerülő korszerű irányítástechnikai rendszerek
ellenére, esetlegesen az üzemeltető hibájából, vagy tőle független okokból a szigorú
technológiai előírásokat nem sikerülne betartani.” A szakvélemény felhívja a figyelmet arra,
hogy a folyamatos üzemelésnek számos – ma még nem biztosított – szerződéses feltételei
vannak. Kiemeli, hogy „az üzemi leállások és újraindítások a folyamatos üzem
környezetterhelésénél nagyobb környezetterhelést jelentenek.”
Megjegyzi, hogy az egészségre potenciális veszélyt jelentő káros anyagok (például a
koromszemcsék belégzése) egészségkárosító hatását egyéni védőeszközökkel meg lehet
akadályozni. Nem zárható ki az 50 dolgozó egészségkárosodása sem.
Az MTA és a Százhalombattai önkormányzat által felkért szakértők véleménye egyező abban,
hogy a Homatech Recycling Zrt által alkalmazott technológia nem felel meg a

fenntarthatósági követelményeknek, azaz szükség van a „vállalkozás és a kutatás-fejlesztés
együttműködésének elmélyítésére”.
Tehát vannak kockázatok, van mitől félni!
Az MTA kutatócsoportja kiemelten fontosnak tartja a hiteles, a tényekre alapuló tájékoztatást,
mert „az üzem közelében élők a technológiát csak akkor gondolják befogadhatónak, ha
biztosak lehetnek abban, hogy nem romlik esélyük a hosszú egészséges életre”. Az ilyen
követelményeknek megfelelő tájékoztatást Szita Károly vétkesen elmulasztotta.
Egyetértünk abban, hogy Kaposvár gazdasága erősödjön! Fontosnak tartjuk a
Kaposvárra jövő befektetők támogatását! Támogatjuk Kaposvár zöldmegoldások iránti
elkötelezettségét! Ugyanakkor kérjük és követeljük, hogy a gumiabroncs hasznosító
üzem létesítésére vonatkozó döntés átlátható módon, a környezeti hatások teljes körű
feltárásával, a kaposváriakkal konzultálva szülessen meg.
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